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 9911ل سا در دکتری مصاحبه اجرایی روش

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی فیزیک دانشكده
 

 زمانبندي حضور در  .ميگردد برگزار دانشگاه جلسات سامانه بستر در و غيرحضوري بصورت مصاحبه -1
 

 از تصویر ارائه و بود خواهد تصویری و صوتی صورت به متقاضيان مصاحبه عتف، وزارت نامه شيوه ابقمط -2

 از پيش است خواهشمند وقت، کمبود و ها مصاحبه فشرده برنامه به توجه با لذا. است الزامی داوطلب سوی

 .کنيد حاصل اطمينان( ميکروفن وبکم،) مرتبط تجهيزات سالمت از جلسه
 

 اتاا   در شدده  مشخص زمان از قبل ساعت نيم بایستي متقاضيان تمامي مصاحبه اصلي جلسه به ورود براي -3

 وارد مصااحبه  اصلی اتا  بده  جلسه مدیر اعالم از پس و باشند داشته حضور با پوشش رسمي مجازی انتظار

 .کرد خواهد اعالم انتظار اتاق در را متقاضيان ورود ترتيب جلسه مدیر. شوند

 .نشوید وارد اصلی اتا  به جلسه مدیر اعالم از قبل وجه هیچ به لطفا

 حضور در جلسه به انتهای همین فایل مراجعه کنید.برای زمانبندی 
 

 اتا  دسترسی کد و لینک از جلسات سامانه با بيشتر آشنایي و سامانه تست براي ميتوانند متقاضيان کليه -4

 :کنند استفاده زیر آدرس به انتظار

dqb-00i-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/jye 
 )شود تایپ دسترسي کد لطفابه ایميل متقاضي ارسال خواهد شد. ) دسترسي کد

 

 (فایرفاکسیا  کروممرورگر  با فقط) :مصاحبه اصلی اتاقهای دسترسی کد و لینک -5

ي )ماده چگال(دکتر مصاحبه اصلي اتاق 

b9a-9kc-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/9au 

 )شود تایپ دسترسي کد لطفا( 194895 :دسترسي کد

ي )هسته اي(دکتر مصاحبه اصلي اتاق 

eip-yoh-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/qth 

 )شود تایپ دسترسي کد لطفا( 309981 :دسترسي کد
 صورت در داوطلبين بنابراینشد.  خواهد انجام فردي صورت به شده گرفته درنظر اتاقهاي در دکتري متقاضيان مصاحبه  :توجه

 شده گرفته نظر در هم مصاحبه انتظار اتاق یک برخط رساني اطالع و سهولت براي. شوند مربوطه اتاق وارد توانند مي مدیر اجازه

 در و شوند انتظار اتاق وارد خود مصاحبه زمان از قبل باید داوطلبين و باشد نمي مدیر مجوز به نياز آن به ورود براي که است

 .شوند وارد مربوطه اتاق به و نمایند ترک را انتظار اتاق مصاحبه وقت هنگام

https://meetbk.kntu.ac.ir/b/jye-00i-dqb
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/jye-00i-dqb
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/9au-9kc-b9a
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/9au-9kc-b9a
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/qth-yoh-eip
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/qth-yoh-eip
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 .است شده ریزي برنامه دقيقه 15 متقاضي هر مصاحبه زمان حداکثر -6

 ارسال نمایيد: گرایش مربوطه گروه انمدیر به مهرماه 5تاریخ را از طریق ایميل تا  زیرمدارک  -7

 rasouli@kntu.ac.ir                                                            ایميل مدیر گروه هسته اي:

  afzali@kntu.ac.ir                                                           ایميل مدیر گروه ماده چگال: 

 

تمامي مدارک را در یک فولدر به نام خودتان قرار دهيد و سپس فولدر را فشرده کرده و فرمت فشرده شده را 

 ایميل کنيد.

 

 رزومه علمي شامل  -1

 مشخصات فردي 

 /محل تحصيل/ مدت تحصيل/ معدل در دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته/گرایش 

 عالقه مندي پژوهشي 

  عنوان مقاالت 

 عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد 

 اساتيدي که شما را توصيه ميکنند 

  نمره زبان 

 عنوان دوره و کارگاه تخصصي 

 توانمندي هاي دیگر 

 )مشخصات فردي به صورت کامل( 9فرم شماره  -2

 دو مورد( حداکثرامه از اساتيد )توصيه ن -3

 خالصه پایان نامه کارشناسي ارشد )حداکثر دو صفحه(  -4

 مقاالت علمي پژوهشي  -5

 مدرک دوره ها و کارگاه هایي که گذراندید -6

 مدرک زبان -7

 

 .کنيد استفاده وبسایت در موجود راهنماي فایل از سامانه با کار نحوه با آشنایي براي -8
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صبح و بر اساس زمانبندی  8از ساعت  6/7/11هسته ای در روز یكشنبه مصاحبه متقاضیان گرایش 

 زیر برگزار خواهد شد.
گروه فیزیک هسته ای دانشكده فیزیک -11مصاحبه مجازی دکترای سال   

 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

8195-8 زینب طیاری صاد  9  

8198-8195 امید آذرخش 2  

81:5-8198 زهرا مرادی پور 9  

1-81:5 مرضیه شكاری طوسی :  

1195-1 روح اله نعمتی 5  

1198-1195 زهرا رشیدپور 6  

11:5-1198 ناهید رستمانی 7  

98-11:5 علیرضا ارزبكی 8  

98195-98 حسن دشتیانه 1  

98198-98195 الهام چگینی 98  

981:5-98198 الهه ترابی 99  

99-981:5 طاهره کریم نیا 92  

نیشابوریزینب  99  99-99195  

99198-99195 زهرا رجبی نجار :9  

991:5-99198 فاطمه خمسه تبار 95  

92-991:5 سید محمود حجازی 96  

92195-92 مجتبی رحمانی ورکی 97  

921:5-92198 رضا اذرخلیلی اغمیونی 98  

99-921:5 علرضا شیرازیان 91  

99195-99 الناز کرمی الوار 28  
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صبح و بر اساس زمانبندی  8از ساعت  7/7/11 دوشنبهدر روز  اده چگالممصاحبه متقاضیان گرایش 

 زیر برگزار خواهد شد.
دانشكده فیزیک ماده چگالگروه فیزیک  -11مصاحبه مجازی دکترای سال   

 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

  8195-8 مجید طباخیان 9

8198-8195 علیرضا  شیرازیان 2  

81:5-8198 فاظمه خمسه تبار 9  

1-81:5 شقایق خلیل زاده :  

1195-1 الهه ترابی 5  

1198-1195 الهام چگنی 6  

11:5-1198 مهدی سلیمانی مقدم 7  

98-11:5 محبوبه میرزایی گله کالیی 8  

98195-98 نوشین رشیدی 1  

98198-98195 معصومه بختیاریان 98  

981:5-98198 روح اله نعمتی 99  

99-981:5 مهرسا خلیل پور 92  

99195-99 رضا عباسی 99  

99198-99195 سعیده نوروز :9  

991:5-99198 محمد رفیعی دیزناب 95  

92-991:5 فاطمه والشجردی 96  

92195-92 سید مرتضی هادوی چاخانسری 97  

921:5-92198 احمد بنی عتی 98  

99-921:5 ملیحه افشارفر  91  

   

 

 

 

 فيزیک  دانشکده آموزش


